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Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan 
Klaassen. 

Ze verschijnen in principe eens per week, doorgaans op vrijdag.  
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. 

Tweede Kamer verkiezingen 2017 

 Meldpunt voor problemen bij het stemmen  
Het College voor de Rechten van de Mens heeft een meldpunt geopend voor  
problemen, die mensen met een (verstandelijke) beperking ondervinden 
bij het stemmen. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)) en dit bericht 
(bron: College voor de Rechten van de Mens). 
Het meldpunt is via deze link te vinden. 

Wmo 

 Uitspraak rechtbank over Wmo-PGB voor training hulphond 
Daarnaast ging het in deze zaak ook over de begrippen ‘gebruikelijke’ 
en ‘bovengebruikelijke’ zorg. Op de website van Per Saldo (link) 
wordt verder ingegaan op deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland. 
Daar staat ook een link naar de uitspraak. 

Wlz 

 Minder eigen bijdrage bij minder dan 20 uur MPT-zorg  
Het is mogelijk via de Wlz hulp te krijgen in de vorm van het modulair 
pakket thuis  
(MPT). Voor mensen die minder dan 20 uur per maand MPT-zorg 
ontvangen is  
de eigen bijdrage Wlz verlaagd per 1 januari 2017. Meer info daarover is 
te vinden  
in dit bericht  (bron: VWS; website informatie langdurige zorg). 

 Huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis 

In diverse regelingen worden verschillende begrippen gebruikt. 
Daardoor is er  
onduidelijkheid ontstaan over de aanspraak op huishoudelijke hulp bij 
Wlz-zorg thuis.  
In dit bericht (bron: www.informatielangdurigezorg.nl) wordt beschreven 
hoe dat  
wordt opgelost. 

Participatiewet 

 Vanaf 1 april geldt bij schulden het breed moratorium (‘de adempauze’) 

Dat heeft staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer bericht. Zie 

https://iederin.nl/nieuws/17998/toegankelijkheid-verkiezingen--elke-stem-telt/
https://mensenrechten.nl/stemmen-zonder-obstakels
https://www.mensenrechten.nl/stemmen
https://www.pgb.nl/nieuws/uitspraak-afwijzing-uren-pgb-vanwege-gebruikelijke-hulp-en-hulphond/
https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/eigen-bijdrage-mpt
http://www.informatielangdurigezorg.nl/


voor haar brief hier.  
Zie voor meer info de berichten van resp. Binnenlands Bestuur (link) en 
Divosa (link). 

 Nu mogelijkheden voor gemeentelijke experimenten in de bijstand  

Staatssecretaris Klijnsma heeft de daarvoor noodzakelijke 
stukken (link) naar de  
Tweede Kamer gestuurd. Meer info over die experimenten in dit bericht 
(bron: Binnenlands Bestuur). 

 Vrijwilliger in de bijstand mag max. € 1500 p.j. aan onkostenvergoeding houden 

Dat heeft staatssecretaris Klijnsma besloten. Zie voor meer info dit 
bericht  
(bron: Binnenlands Bestuur). De brief die de staatssecretaris hierover 
schreef 
aan de Tweede Kamer is hier te vinden. 

Jeugdwet 

 Bescherming privacy bij cliëntervaringsonderzoek 

Hierover bestond onduidelijkheid. Daarom heeft de VNG een 
privacyprotocol 
opgesteld voor de gemeenten. Zie voor meer info dit bericht (bron: 
Sociaalweb). 

VN-Verdrag / Passend Onderwijs 

 Is het Passend Onderwijs in strijd met het VN-Verdrag? 

Afgelopen week behandelde het College voor de Rechten van de Mens 
een zaak ,waarin  
die vraag centraal stond. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale 
Onderwijsgids). 

Divers 

 Zorgkosten terug via belasting? 
Er moet weer aangifte gedaan worden voor de belasting. De 

website www.meerkosten.nl  

bevat uitgebreide  informatie over o.m. de aftrek van zorgkosten. Deze 

website is  

een initiatief van Ieder(in). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/03/08/kamerbrief-besluit-breed-moratorium
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/breed-moratorium-1-april-in-werking.9559476.lynkx
https://www.divosa.nl/nieuws/kabinet-wil-breed-moratorium-op-1-april-invoeren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-voor-onderzoek-experimenten-participatiewet
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/szw-moet-experimenteerwet-bijstand-verduidelijken.9559195.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/vrijwilliger-in-de-bijstand-mag.9559738.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/vrijwilliger-in-de-bijstand-mag.9559738.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/03/10/kamerbrief-vrijwilligersvergoeding
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/privacyprotocol-bij-clientervaringsonderzoeken
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws/38014-college-mensenrechten-passend-onderwijs-strijdig-met-vn-verdrag.html
http://www.meerkosten.nl/

